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إعالنات
◄ وفيات ►

تحليل إخباري

بوادر إطاحة «مجموعة مينسك»

خالفات أنقرة وباريس تستعر
محمد نور الدين

ّ
الجنوبي
الممر
يتيح
ألذربيجان أن ُتصدرّ
النفط إلى العالم
من دون المرور
باألراضي اإليرانية

بحاجة إلى إعادة إعمار شاملة ليبدأ
ع ـصــر جــديــد م ــن ال ـع ـمــل االق ـت ـصــادي
هناك ،خصوصًا مع العودة املحتملة
ألك ـثــر مــن مـلـيــون أذرب ـي ـجــانــي وبـنــاء
ق ـ ـ ــرى جـ ـ ــديـ ـ ــدة .وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
سيكون ألنقرة ،بشركاتها وخبراتها،
دور كبيرّ .أم ــا بالنسبة إلــى املـمـ ّـرات،
فيقول الكاتب إنــهّ ،
للمرة األولــى منذ
مئة عــامّ ،
يتم ربــط تركيا بأذربيجان

تعكس األعداد الكبيرة لقتلى أذربيجان ضراوة الحرب وشراسة المقاومة األرمينية (أ ف ب)

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب عـبــد ال ــوه ــاب مـحـمــد خـيــر صبره
مل ــورث ــه مـحـمــد خ ـيــر ب ــن ال ـش ـيــخ محمد
صـبــره سند تمليك بــدل ضــائــع للعقار
 475كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور
له بإذن الله املرحوم

الحاج علي حسني صفا
(أبو حسان)

وال ــدت ــه :املــرحــومــة ال ـحــاجــة مــريــم
زهر الدين
زوج ـ ـتـ ــه :ال ـح ــاج ــة م ــاج ــدة نـسـيــم
قبيسي
أبـ ـن ــاؤه :ال ـح ــاج ح ـس ــان ،عـبــد الـلــه
والحاجة لينا
ش ـق ـي ـق ــاه :املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
وعبد املجيد
ش ـق ـي ـق ـتــاه :اس ـ ـعـ ــاف ،وامل ــرح ــوم ــة
سعاد
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
اليوم االثنني  7كانون األول 2020
الساعة العاشرة والنصف ويوارى
ف ــي ث ــرى ج ـبــانــة ب ـلــدتــه زب ــدي ــن –
قضاء النبطية .وبسبب األوضاع
الـصـحـيــة ال ـطــارئــة وح ــرص ــا على
السالمة العامة يتقبل أهل الفقيد
الـتـعــازي شــاكــريــن على رقــم ولــده
الحاج حسان .03/340834
الراضون بقضاء الله وقدره
آل صفا ،آل قبيسي وآل زهر الدين
وعموم أهالي بلدته زبدين

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ش ــادي ادي ــب شعيا وكـيــل روبـيــر
مـحـبــوب شعيا ملــورثـتــه لــوريــس سليم
شـ ـعـ ـي ــا س ـ ـن ـ ــدي مـ ـلـ ـكـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارين  93و 839دقون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ع ـمــاد سـعـيــد ح ـيــدر وك ـيــل االمـيــر
مالك فاروق ارسالن ملوكله عماد ضاهر
ال ـش ـعــار وري ــث ضــاهــر يــوســف الـشـعــار
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 716
عيناب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

فقرة حكمية
تدعو محكمة بداية النبطية برئاسة
الرئيس املكلف أحمد مزهر
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
وأحمد عيسى
املـسـتــدعــى ضــدهــم :وه ــم ال ـس ــادة :نــازك
خ ـل ـي ــل امل ـع ــال ـق ـج ــي ال ـ ـع ـ ـكـ ــاوي وب ـه ـيــة
وهنية وممدوحة وملوكي عثمان الزين
وسلمى محي الــديــن الـجــوهــري وليلى
محمد بـهــاء الــديــن الــزيــن وعـلــي جميل
حجازي ومحمد ممدوح محمود الزين
وخديجة عثمان الزين ومجهولي محل
االقــامــة السـتــام صــورة الحكم الصادر
بـتــاريــخ  10/11/2020بــرقــم 65/2020
وال ـقــاضــي ب ــاع ــان ع ــدم قــابـلـيــة الـعـقــار
رق ــم  /4435/حـبــوش للقسمة العينية
وطرحه باملزاد العلني على أساس سعر
الطرح البالغ /73140000/ليرة لبنانية
وتــوزيــع ناتج الثمن فيما بني الشركاء
بنسبة ملكية كل منهم.
املستدعية :سامية محمود الزين بوكالة
املحامي رفيق حمدان.
رقم االستدعاء :أساس /2019/224ش.
مهلة االستئناف  30يومًا
رئيس القلم
فاطمة فحص
REPUBLIC OF LEBANON
)ELECTRICITE DU LIBAN (EDL
INVITATION TO BID FOR THE
CONSTRUCTION‚ IMPLEMENTA-

غضب عام في فرنسا:
عودة «الكتلة السوداء»
م ــن ش ــأن ــه أن ي ـح ـ ّـد م ــن ح ـق ــوق نشر
ّ
ّ
الشرطة .إل أن حكومة
صــور ضباط ّ
مــاكــرون أعلنت أنها ستعيد صياغة
جـ ــزء م ــن امل ـ ـشـ ــروع ،ب ـع ــدم ــا أثـ ـ ــار ّ
رد
ف ـعــل عـنـيـفــا ب ــن ال ـج ـم ـهــور وال ـي ـســار
السياسي .وقال منتقدون إن مشروع
القانون األصلي سيجعل من الصعب
محاسبة الـشــرطــة فــي بـلــد يــزعــم فيه
بـعــض ال ـج ـمــاعــات الـحـقــوقـيــة وج ــود
ع ـن ـص ــري ــة م ـم ـن ـه ـجــة داخ ـ ـ ــل وك ـ ــاالت
إن ـفــاذ ال ـقــانــون .ويـضـيــف الـعــديــد من
ّ
معارضي املـشــروع أنــه سيظل جائرًا
حتى بعد إعادة صياغته.

أحرق المتظاهرون في
باريس سيارات ومصارف
ووكاالت عقارية

وفـ ـيـ ـم ــا أفـ ـي ــد بـ ـ ــأن امل ـ ـ ــدن ال ـفــرن ـس ـيــة
شهدت نحو تسعني تظاهرةُ ،س ّجلت
أع ـم ــال شـغــب خ ــال تـلــك الـتـظــاهــرات
ّأدت إلــى إصابة  67عنصرًا من قوات
األمن الفرنسية ،كما أعلن أمس وزير
الداخلية .وأورد جيرال دارمــانــان أنه
في باريس التي شهدت أعمال الشغب
األشـ ـ ـ ـ ّـد ،أص ـي ــب  48ش ــرط ـيــا ودرك ـي ــا
بجروحّ ،
ّ
ـ«املخربني
منددًا في تغريدة ب
ُالــذيــن يـهـ ّـدمــون الـجـمـهــوريــة» .كــذلــك،
أوق ــف  95شخصًا خــال التظاهرات،
ب ـح ـس ــب وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .وج ـم ـعــت
الـتـظــاهــرات الـتـسـعــون  52ألـفــا و350

شـخـصــا ،وف ــق وزارة الــداخ ـل ـيــة .لكن
ف ــي ب ــاري ــسُ ،س ـ ّـج ــل حـ ــرق ل ـس ـيــارات
ومـ ـص ــارف ووك ـ ـ ــاالت ع ـق ــاري ــة ،فيما
ج ــرى إل ـق ــاء م ـق ــذوف ــات ع ـلــى عـنــاصــر
األمــن ،في مشهد عرفته املدينة مرارًا
خالل السنوات املاضية .وسرعان ما
ُ ّ
ّ
فــضــت املـسـيــرة بـعــد تـســلــل مجموعة
ّ
م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن « 400إل ـ ــى  500عـنـصــر
راديـ ـك ــال ــي» إل ـي ـه ــا ،وفـ ــق م ـص ــدر في
ّ
الـ ـش ــرط ــة ،م ـشــك ـلــن «ك ـت ـل ــة سـ ـ ــوداء»
م ــن نــاش ـطــن م ــن ال ـي ـس ــار امل ـت ـط ـ ّـرف.
و«الـكـتـلــة ال ـس ــوداء» ،هــي أسـلــوب في
ّ
االحـتـجــاج يـقــوم معتمدوه بالتسلل
داخـ ــل ال ـت ـظــاهــرات مــرتــديــن األسـ ــود،
ِّ
وب ـســرعــة ك ـب ـيــرة ،لـيـشــكـلــوا بــدورهــم
«مـ ـسـ ـي ــرة رئـ ـيـ ـس ــة» .ويـ ـعـ ـم ــدون إل ــى
القيام بأفعال خاطفة عبر مجموعات
صـ ـغـ ـي ــرة ،وي ـس ـت ـه ــدف ــون خ ـصــوصــا
ُ
مـ ّ
ـؤسـســات تعتبر رم ـزًا للرأسمالية،
م ـث ــل الـ ــوكـ ــاالت امل ـص ــرف ـي ــة ووك ـ ــاالت
ال ـت ــأم ــن ،ق ـبــل أن يـخـتـفــوا بــالـســرعــة
نفسها الـتــي ظـهــروا فيها ،مــا يجعل
من توقيفهم أمرًا صعبًا.
وفي نانت (غــرب) ،حيث وقعت أيضًا

أع ـم ــال ع ـنــف ،أص ـيــب أرب ـع ــة عناصر
شـ ــرطـ ــة ودرك ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـج ـ ــروح ،أح ــده ــم
بــزجــاجــة ح ــارق ــة .وقـ ــال أرنـ ــو بــرنــار،
أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ف ــي اتـ ـح ــاد ن ـقــابــات
الشرطة« :اليوم أيضًاُ ،يصاب عناصر
الشرطة بـجــروح بالغة وبـحــروق في
ال ــوج ــه وال ـيــديــن بـسـبــب م ـت ـفـ ّـجــرات».
ّ
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـغ ــري ــب أل ي ـ ـنـ ـ ّـدد أح ــد
بالعنف املــرتـكــب بحق ق ــوات األم ــن»،
في إشارة إلى النقاش الذي يدور في
فرنسا حــول عنف الشرطة واملرتبط
بقضيتني ّ
ّ
تسببتا في صدمة كبيرة،
ُّ
أوالهـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـعـ ــرض م ـن ـت ــج مــوس ـي ـقــي
أسود للضرب ُو ّجهت التهم إلى ثالثة
ّ
قضيته ،والثانية عملية
شرطيني في
ّ
اإلخالء الوحشية ملخيم مهاجرين في
ب ــاري ــس .وك ــان قــد ّأدى ض ــرب املنتج
املــوسـيـقــي ميشيل زيـكـلــر عـلــى أيــدي
عـ ــدد م ــن أفـ ـ ــراد ال ـش ــرط ــة ،ف ــي أواخـ ــر
تشرين الثاني /نوفمبر ،إلى تأجيج
الغضب ال ـعــامُ .
وعــرفــت هــذه الواقعة
ّ
بعد ت ــداول لقطات مـصــورة لها على
اإلنترنت.
(رويترز ،أ ف ب)

TION‚ AND
THE POST IMPLEMENTATION OF
A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL)‚ intends to have a contract with an International prospective AMI Contractor
for the work described below through
a competitive bidding process that is in
general compliance with the guidelines
of the Owner.
The scope of work is to provide services necessary for the design‚ engineering supply‚ installation‚ testing‚ commissioning‚ implementation managing
reporting and operating maintaining of
activities related to implementing the
Central Advanced Metering Infrastruc‚)ture (AMI) System «Head End (HE
Meter Data Management (MDM). Billing and Customer
Relationship Management (CRM)» for
the Main Center and the disaster recovery.
The cost of the services will be financed
either by EDL or the World Bank. Bidding documents will be again available
for collection at EDL offices (address
shown below) during official work‚ing hours‚ starting December 1‚ 2020
upon payment of the sun of Five hundred thousand LEBANESE POUNDS
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 -1مدينة كويتية –  -2ماركة سيارات ايطالية –  -3آلة موسيقية – خاصم أشد
الخصومة – أمر مكتوم –  -4شاعر وصحافي وسياسي لبناني راحل –  -5مشى
الطريق – حـ ّـر الـنــار –  -6مدينة هندية عاصمة الثقافة اإلســامـيــة فــي الهند
– موضع هبوب الــريــح –  -7إحــدى الــواليــات املتحدة األميركية –  -8فــي أكثر
األح ـيــان – يظن ويــرتــاب –  -9خــاف معنوي – بحر – للتعريف –  -10معلم
سياحي لبناني

عموديًا
 -1مــن أهــم مــرافــىء البحر األس ــود – مدينة ســوريــة –  -2نهر روســي – شقيق
–  -3ثغر – ُيستخرج من الشمندر – خــان العهد ونقضه –  -4عاهد وصــادق
– مهنة يـقــوم بها اإلنـســان فــي أوق ــات الـفــراغ –  -5يتكاثر وينمو – مــن كانت
اسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة على غار الفم –  -6عائش – شركة نفط عاملية
–  -7يكاتبهم – طعم الحنظل –  -8للنفي – أعطاني من دون مقابل – ُ -9ت ّ
قدم
النصيحة – ّ
نصاب في التجارة –  -10خطيب الثورة الفرنسية – كرة مستديرة
صغيرة من زجاج يلعب بها الصبيان

4

6

وﻓﻴﺎت

حل الشبكة 3614

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3615

حلول الشبكة السابقة

 -1كرة القدم –  -2و و – سم – يافا –  -3كبريانو – حظ –  -4بنها – فجم –  -5أهو – يارا – -6
لو – يلعنه –  -7شدق – حس – ركس –  -8نبراس – نا –  -9قفار – ّرده –  -10الدف – سوار

2

9

2

6

شروط اللعبة

1

 -1كوكب الشرق –  -2روبن هود – فا –  -3رهو – قنال –  -4آسيا – برد –  -5ملا – الحر
–  -6نف – عساك –  -7ديوجني –  -8ما – ماهر – رو –  -9فح – كندا –  -10كاظم الساهر

عموديًا

◄ مبوب ►

مطلوب للعمل في كنشاسا:
 - 1مهندس ميكانيك صناعي
(ف ــي م ـجــال الـتـصـمـيــم والـتـصـنـيــع
املـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـك ــي ألع ـ ـم ـ ــال الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
واملولدات).
 - 2معلم تلحيم صناعي.
 - 3م ـع ـل ــم م ـي ـك ــان ـي ـك ــي ل ـص ـيــانــة
املولدات الكهربائية.
املـطـلــوب :إرس ــال  CVعلى الــواتــس
اب على الرقمني:
009613774272
009613630703

2

6

أفقيا

(500‚000 LBP).
ELECTRICITE DU LIBAN
Prefabricated Cell # 38 - EDL Headquarters
22‚ RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131‚ BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 ➔ 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the Bidding firms should return the
documents to EDL offices at the above
mentioned address not later than the
end of official working hours (Beirut
local time) on January 22‚ 2021 (previously set on December 4‚ 2020) before
11:00 am at the latest‚ duly completed
and accompanied by the required supporting material.
Any clarification related to the bidding
documents can be submitted in writing
to the address mentioned above before
December 4‚2020. Please note that it is
mandatory to submit your clarifications
in hard and electronic copy (Microsoft
excel format).
كانون االول 1 - 2020
تكليف 1166

◄ مطلوب ►

أفقيا

تقرير

خ ـ ــرج آالف امل ـح ـت ـ ّـج ــن إل ـ ــى ش ـ ــوارع
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ،أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ل ـل ـت ـنــديــد
ب ـع ـن ــف الـ ـش ــرط ــة وخـ ـط ــط ال ـس ـيــاســة
األمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل
م ّ ــاك ــرون ،وال ـت ــي ي ـق ــول امل ـت ـظــاهــرون
ّ
ّ
الحريات املدنية .وفي
ستقوض
إنها
ّ
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي ت ـخــل ـل ـت ـهــا أع ـم ــال
عـ ـن ــف ،أطـ ـل ــق أفـ ـ ـ ــراد الـ ـش ــرط ــة ال ـغ ــاز
املسيل للدموع ّ
ّ
ردًا على ألعاب نارية
ّ
أطلقها املحتجون .وكــانــت قــد وقعت
ّ
املحتجني والـشــرطــة،
اشـتـبــاكــات بــن
في احتجاج مماثل األسبوع املاضي،
وذل ــك ّ
ردًا عـلــى م ـشــروع قــانــون أمني

◄ إعالنات رسمية ►

w w w . a l - a k h b a r . c o m

يسير تطبيق اتفاق ناغورنو قره باغ
ـن أرمـيـنـيــا وأذرب ـي ـجــان فــي منتهى
بـ ّ
ّ
املحددة ،انسحب ما
الدقة .خالل املدد
ّ
تبقى مــن جيش أرمـيـنــي مــن املناطق
ال ـ ـثـ ــاث :أغ ـ ـ ــدام وك ـل ـب ـج ــار والت ـش ــن،
حيث ّ
تم رفع العلم األذربيجاني ّ
للمرة
األول ــى ،منذ  29عــامــا ،وإن كــان رفعه
ف ــي الت ـشــن األك ـث ــر داللـ ــة ورم ــزي ــة ملا
لهذا ّ
املمر من أهمية استراتيجية في
الــوصــل الجغرافي بــن أرمينيا وقــره
باغ.
وب ـ ـ ـ ــدا الف ـ ـت ـ ــا ،ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة،
االح ـت ـض ــان ال ــروس ــي لــرئ ـيــس وزراء
ّ
املتمرد (سابقًا) على موسكو،
أرمينيا
نـيـكــول بــاشـيـنـيــان ،وإشـ ــادة الرئيس
فــاديـ ًمـيــر بــوتــن ب ــه ،واع ـت ـب ــاره ّإي ــاه
ضمانة لحسن تطبيق ّاالتـفــاق الــذي
يمكن الـقــول إنــه لــم يتبق مــن تنفيذه
ً
كامال ســوى االنتشار الكامل للقوات
ّ
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،وف ـ ـتـ ــح املـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرات ب ـش ـكــل
رسـمــي .وباستثناء عاصمة اإلقليم،
ستيباناكرد ،والقسم الشمالي الغربي
من قــره بــاغ ،اللذين بقيا تحت رعاية
القوات الروسية ،استعادت أذربيجان
مـعـظــم األراض ـ ــي ال ـتــي كــانــت تسيطر
عليها أرمينيا منذ عــام  ،1991وهي
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن س ـب ــع م ـ ــدن و 290ق ــري ــة،
ّ
أهمها فضولي وجبرائيل وزنغيالن
وقوبادلي وشوشي وهادروت.
وما يلفت ،في اآلونــة األخيرة ،األرقام
ال ـت ــي أف ــرج ــت عـنـهــا بــاكــو ح ــول عــدد
قـتـلــى جـيـشـهــا ،وال ـت ــي بـلـغــت ،2,783
وع ــدد مـحــدود مــن الـجــرحــى هــو .245
وف ــي الـجـهــة املـقــابـلــة ،بـلــغ ع ــدد قتلى
الـ ـجـ ـي ــش األرم ـ ـي ـ ـنـ ــي ،وفـ ـ ــق ي ــريـ ـف ــان،
ً
 ،2,300فضال عــن مئات األس ــرى لدى
الطرفني .وهذه األعداد الكبيرة تعكس
ض ـ ـ ــراوة الـ ـح ــرب وشـ ــراسـ ــة امل ـق ــاوم ــة
ّ
األرمـيـنـيــة .ولـكــن مــوازيــن الـقــوى غير
ال ـ ّب ـشــريــة كــانــت حــاس ـمــة ف ــي تــرجـيــح
كــفــة األذربـيـجــانـيــن عـلــى األرمينيني
فــي ح ــرب اس ـت ـمـ ّـرت  44يــومــا (م ــن 27
أي ـل ــول /سبتمبر وح ـتــى الـعــاشــر من
تشرين الثاني /نوفمبر).
وعلى رغــم أن النقاشات والتحليالت
حــول الرابحني والخاسرين في هذه
ّ
الحرب لن تنتهي ،إل أن هناك إجماعًا
عـلــى أن ال ــراب ــح ّ
األول هــو أذرب ـي ـجــان
وال ـخــاســر األك ـب ــر ه ــو أرم ـي ـن ـيــا ،فيما
ب ــرز راب ــح ّأول بـمـقــايـيــس ال ـتــوازنــات

الــدول ـيــة ،وه ــو روس ـيــا .يـقــول الكاتب
ألـ ـ ـي ـ ــف ج ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ،فـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
«ج ـم ـهــوري ـيــت» ،إن مـكــاســب موسكو
اقتصادية واستراتيجية .فــاإلشــراف
على ّ
املمرات سيكون مباشرة من ِق َبل
الجيش الــروســي ،وهــي مناطق  -وال
سيما املنطقة الجنوبية القريبة من
إي ــران  -م ــرور الـنـفــط .وم ـج ـ ّـرد وجــود
الـ ــروس عـلــى ام ـت ــداد امل ـم ـ ّـر الـجـنــوبــي
ُّ
ال ــذي ات ـفــق عـلــى فتحه بــن نخجوان
وباكو ،يعني إلغاء إمكانية ّ
أي وجود
لـ«حلف شمال األطلسي» في املنطقة
الجنوبية من القوقاز .وبهذا االتفاق،
تـ ـك ــون روسـ ـي ــا أعـ ـط ــت الـ ـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـح ــازم
على محاوالت الغرب وضع يده على
أرمينيا عبر باشينيان .أكثر من ذلك،
يرغب أرمن قره باغ في أن تقيم روسيا
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي اإلق ـل ـيــم لضمان
بقاء القسم األرميني من املنطقة بعيدًا
م ــن ال ـت ـهــديــدات األذرب ـي ـجــان ـيــة ،وهــو
مــا اقـتــرحــه مستشار رئـيــس ق ــره بــاغ
األرميني ،دافيت بابيان.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ت ــركـ ـي ــا ،ف ـي ـقــول
ّ
املحررة ستكون
جوشكون إن املناطق

ّ
بممر ّبري .واليوم ،يتصل البلدان عبر
طــريــق ت ـبــدأ م ــن إي ـغــديــر وت ـن ــزل عبر
األراض ــي اإليرانية لتصعد من جديد
إلى األراضي األذربيجانية ،بطول 927
كيلومترًا ،فيما سيخترق املمر ّ
البري
الـجــديــد مـبــاشــرة األراض ــي األرمينية
ف ــأذرب ـي ـج ــان ،ب ـط ــول  650كـيـلــومـتـرًا.
ً
وبــال ـتــالــي ،بـ ــدال م ــن امل ـ ــرور ع ـبــر خط
ط ــوي ــل م ــن إيـ ـ ــران أو ج ــورج ـي ــا ،بــات
ممكنًا عبور هذا ّ
املمر الجنوبي ،ومن
دون األخــذ في االعتبار وجــود حدود
ً
أو دفع رسوم جمركية .فضال عن ذلك،
يربط هذا ّ
املمر تركيا بآسيا الوسطى،
إذ ينطلق القطار من إسطنبول ومنها
إل ــى بــاكــو فــآسـيــا الــوسـطــى والـصــن،
بحسب الكاتب .ويتيح ّ
املمر الجنوبي
ُ
ألذرب ـي ـجــان أن ت ـص ـ ِّـدر الـنـفــط وال ـغــاز
الطبيعي مباشرة إلــى تركيا والعالم
مــن دون امل ــرور ب ــاألراض ــي اإليــران ـيــة،
كما يمكن لغاز تركمانستان أن يصل
مباشرة إلــى أنـقــرة عبر هــذا املـمـ ّـر ،ما
ّ
قد ُيحيي مشاريع إنشاء خط للطاقة
عابر لبحر قزوين.
وي ــرى مــراقـبــون أن تثبيت االسـتـقــرار

عبر اللجنة الخماسية التي اقترحها
الرئيس األذربـيـجــانــي ،إلـهــام علييف
(تـ ـ ـض ـ ـ ّـم روسـ ـ ـي ـ ــا وت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا وإي ـ ـ ـ ـ ــران
وأرمينيا وأذربيجان) ،سيكون خطوة
مـهـ ّـمــة إل ــى األمـ ــام .مـثــل ه ــذا االق ـتــراح
ق ــد يـبـصــر ال ـن ــور م ــع ق ــرب ب ــدء مــركــز
املــراق ـبــة ال ــروس ــي – ال ـتــركــي املـشـتــرك
في باكو عمله .وفي حال تشكيل مثل
ه ــذه الـلـجـنــة ،فــإنـهــا تـعـنــي اسـتـبـعــاد
الغرب عن التأثير في املنطقة ،وإعالن
ّ
ن ـع ــي «م ـج ـم ــوع ــة م ـي ـن ـس ــك» امل ــؤل ـف ــة
م ــن أم ـيــركــا وروسـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا .هـنــا،
تبدو بــاريــس فــي سباق مــع تعويض
الـصــورة البائسة الـتــي ظـهــرت عليها
خ ــال ال ـح ــرب ف ــي ق ــره ب ــاغ وعـجــزهــا
عن القيام ّ
بأي خطوة تعكس تأييدها
ألرم ـي ـن ـي ــا ،إذ تـ ـح ــاول إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون
يعترف بـ«جمهورية أرتساخ» ،أي قره
باغ األرمينية .وبالفعل وافق مجلس
ال ـش ـي ــوخ ال ـف ــرن ـس ــي ع ـل ــى ق ـ ــرار ب ـهــذا
ال ـخ ـصــوص ف ــي  26تـشــريــن الـثــانــي/
ّ
نوفمبر ،يحث الحكومة على االعتراف
ب ــاس ـت ـق ــال أرتـ ـ ـس ـ ــاخ ،وي ــدي ــن ب ـشــدة
ّ
ال ـتــدخــات الـتــركـيــة فــي املـنـطـقــة .لكن
وزارة ال ـخـ ًـارج ـيــة الـفــرنـسـيــة رفـضــت
القرار ،الفتة إلى أنها ليست في وارد
اإلقدام على خطو ٍة ال تفيد أحدًا ،بل إن
األولوية هي لعودة النازحني ،لتكون
خطوة مجلس الشيوخ استعراضية ال
قيمة فعلية لها.
وفــي ّ
ردة فعل تركية الحـقــة ،استنكر
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس رجـ ـ ـ ـ ــب طـ ـ ـي ـ ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التدخالت الفرنسية في القوقاز وفي
ش ــرق امل ـتــوســط .وبـعــدمــا ك ــان وصــف
ّ
م ــاك ــرون بــ«امل ـخ ـتــل عـقـلـيــا» ،ق ــال بعد
خروجه من صالة يوم الجمعة املاضي
في آيا صوفيا ،إن «ماكرون بالء على
ّ
تتحرر
الشعب الفرنسي ،وأمنيتي أن
فرنسا اليوم قبل الغد من هذا البالء.
ّ
تتحرر منه ،فإنها لن تستطيع
وإذا لم
ّ
التحرر من السترات الصفر التي يمكن
ّ
ّ
أن تـتـحــول إل ــى س ـتــرات ح ـمــر» .وأي ــد
إردوغ ــان اقـتــراح إلهام علييف القائل
إن ــه «إذا كــانــت فــرنـســا تـحـ ّـب أرمينيا
إل ــى ه ــذه ال ــدرج ــة ،ف ـمــا عـلـيـهــا ســوى
إعـ ـط ــاء مــرس ـي ـل ـيــا لـ ــأرمـ ــن .الـقـضـيــة
ُ
بسيطة إلــى هــذا ال ـحـ ّـد» .واعــتـبــر هذا
املـ ــوقـ ــف دعـ ـ ــوة مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـنــاخ ـبــن
املسلمني واألتـ ــراك وغـيــرهــم إلــى عــدم
ال ـت ـصــويــت مل ــاك ــرون ف ــي االن ـت ـخــابــات
الــرئــاس ـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـت ــي سـتـجــري
بعد سنة ونصف سنة في ربيع .2022
ولـ ــم ي ـقــابــل م ــاك ــرون ن ـظ ـيــره ال ـتــركــي
بـ ّ
ـرد ح ــاد ،بــل ك ــان ت ـهــدويــا بـقــولــه إن
«ال ـعــاقــات بــن رؤس ــاء ال ــدول ال تــدار
من خالل استخدام أسلوب التحقير».
ّ
وفي ضوء كل ذلك ،فإن التطورات في
الـقــوقــاز تــركــت أثــرهــا على الـتــوازنــات
فــي تلك املنطقة وفــي العالم ،وفتحت
الباب أمام صفحات جديدة ُينتظر أن
تتبلور أكثر مع مرور الوقت.
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عــالــم كيمياء حـيــويــة أمـيــركــي الجنسية ( .)1982 -1913ق ــام مــع وليم
ستاين بأول وصف دقيق وكامل لتركيبة األنزيم .نال جائزة نوبل في
الكيمياء عام 1972
 = 5+10+4+3+9+6+7أســرة قياصرة روسيا ■  = 11+6+2+1+8قانون
البلد ■  = 7+9طعم الحنظل
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